تنظيم وادارة البطوالت الرياضية
لماذا تقام البطوالت الرياضية :
 -1إشباع حاجات الشباب .
 -2نشر الثقافة الرياضية والوعى الرياضى
 -3زيادة التقارب والتعارف بين الرياضيين .
 -4المنافسة المشروعة من خالل المباريات واللقاءات .
 -5إظهار مدى تقدم الدول فى كافة المجاالت االنسانية والسياحية والعمرانية واالجتماعية
والبيئية .
 -6تفعيل الحس القومى وتعضيد االنتماء الوطنى لدى جموع المشاركين والمشاهدين .
 -7فتح الباب للحوار والتقارب بين الدول .
 -8تمثل المباريات والمنافسات نموذجا جيدا للترويح عن المشاهدين والجماهير .
 -9االحتكاك الرياضى وزيادة الخبرات الرياضية لالعبين والمدربين واالداريين والحكام
كل فى مجال تخصصه .
 -11التعرف على المستويات الرياضية االفضل بين الرياضيين المتنافسين .
-11االحتفال بالمنافسات القومية واالعياد الوطنية .
 -12تحقيق عائد مادى جراء تسويق البطولة فضال عن الرواج االقتصادى لمنتجات البلد
المضيف .
 -13االهتمام بالبنية التحتية وتحديث المنشآت الرياضية والسياحية والفندقية والطرق
والكبارى والمواصالت والمطارات والمستشفيات مما يعم بالفائدة على البلد المضيف .
خطوات ادارة البطوالت الرياضية :
أوال  :إجراءات واشتراطات وواجبات ما قبل التبارى .
ثانيا  :إجراءات واشتراطات وواجبات أثناء فترة التبارى .
ثالثا  :إجراءات واشتراطات وواجبات ما بعد انتهاء التبارى .

أوال  :الخطوات واالشتراطات والواجبات المطلوبة قبل إجراء البطولة أو الدورة :
 -1تشكيل اللجنة المنظمة العليا :
وتكون من اختصاصاتها :
 تحديد الهدف من إقامة البطولة . تحديد عدد الفرق المشاركة فى البطولة . تحديد مواعيد االفتتاح والختام . اعتماد برنامج البطولة . اقتراح الميزانية العامة للبطولة وأساليب الصرف . تعيين مدير البطولة . تحديد اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة المنظمة العليا . تحديد المنشآت واألماكن الرياضية ومتطلبات البطولة . إعداد النظام األساسى للبطولة . اعتماد تصميم علم البطولة . تقديم التقرير النهائى عن البطولة . -2تعيين رئيسا عن اللجنة المنظمة العليا :
ويتم تعيين واسناد هذا المنصب إلحدى الشخصيات الهامة وغالبا ما يكون هذا المنصب
شرفيا مما يدعم قرارات اللجنة المنظمة العليا ويختص الرئيس بما يلى :
أ -االشراف العام على البطولة .
ب -رسم السياسات العامة للبطولة .
ت -تحمل المسئولية التنفيذية واالشرافية للبطولة .
 -3تعيين مدير البطولة او الدورة :
ويتم اسناد هذا المنصب إلى إحدى الشخصيات المتميزة بالخبرة والدراية والعلم حيث
أنه حلقة الوصل بين اللجنة المنظمة العليا وباقى اللجان الفرعية األخرى ويكون من
اختصاصاته :
أ -االشراف على حسن سير العمل بالبطولة او الدورة .
ب -االشراف على تنفيذ التكاليف الصادرة من اللجنة المنظمة العليا ورئيسها .
ت -التعاون مع رإساء اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة المنظمة العليا وتسهيل مهام
كل لجنة .

ث -االتصال المباشر برئيس البطولة ومراجعته للتقرير اليومى والتعرف على نقاط
القوة والقصور بسير العمل .
 -4تحديد رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة المنظمة العليا :
ويمكن تحديد اختصاصاتها فيما يلى :
أ -وضع البرامج والخطط المرتبطة بؤعمال كل لجنة .
ب -تذليل الصعاب التى يمكن أن تقابلها خطة اللجنة .
ت -االتصال المباشر بمدير الدورة للوقوف على أخر المستجدات ومراجعة ما تم انجازه
ث -صياغة تقارير عمل اللجنة المنوط بها ورفعها لمدير الدورة .
 -5اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة المنظمة العليا :
تدار البطوالت والدورات الرياضية من خالل مجموعة من اللجان االدارية لضمان تنفيذ كافة
المهام والواجبات التى تضمن نجاح التنظيم وتشكل تلك اللجان من قبل اللجنة المنظمة العليا
للبطولة والتى بدورها تقوم بتشكيل اللجان الفرعية ووضع المهام والواجبات لكل لجنة بعد
اختيار رئيس اللجنة ويتم اقرار عدد ونوعية اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة المنظمة العليا
وذلك ألهمية مستوى البطولة أو الدورة هذا وتتعدد اللجان المنظمة وفق مجموعة من المعايير
وهى -:
 .1حجم البطولة
 .2اعداد المشاركين
 .3الموازنة التقديرية
 .4االمكانات المادية والبشرية
 .5الوقت المتاح
وفيما يلى اسماء اللجان المنظمة للبطوالت والدورات الرياضية الكبرى :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

لجنة االستقبال
لجنة النقل والمواصالت
لجنة االقامة واالعاشة
لجنة التغذية
لجنة المالعب واالدوات
لجنة االفتتاح والختام

 .7لجنة المراسم والبروتوكول
 .8لجنة الدعاية واالعالن
 .9لجنة التذاكر والمطبوعات
 .11اللجنة الفنية
 .11لجنة الحكام
 .12لجنة المسابقات
 .13اللجنة الطبية
 .14لجنة التسويق واالستثمار
 .15لجنة االعالم والعالقات العامة
 .16اللجنة المالية
 .17لجنة الطعون االحتجاجات
 .18لجنة الجوائز
 .19لجنة السكرتارية الفنية
 .21لجنة االمن وحفظ النظام
 .21لجنة االحصاء والمتابعة
ثانيا  :الخطوات واالشتراطات والواجبات المطلوبة أثناء انعقاد البطولة :
 -1إجراء القرعة فى حضور االداريين واالعالميين والمدربين ورإساء الوفود لتصنيف
المجموعات وترتيب المباريات .
 -2االشراف المباشر على تنظيم الدخول والخروج فى كافة أماكن التبارى .
 -3تخصيص االماكن المرتبطة بنوعية التذاكر والدعوات للمدعويين والجماهير .
 -4متابعة إعداد المالعب الستقبال الفرق المتبارية وفقا للجداول الزمنية المحددة سلفا .
 -5إخالء المدرجات والصاالت عقب انتهاء المباريات من الجماهير والمشجعين وذلك
للحفاظ على االمن العام .
 -6المتابعة المستمرة والتقويم الحداث البطولة وتسجيلها فى تقارير المتابعة لحل المشكالت
ودعم االيجابيات اوال باول .
 -7تحديد متحدثا رسميا باسم البطولة او الدورة يمكن الرجوع اليه فى اى استفسارات أو
تساإالت أو تصريحات .
 -8اصدار نشرة يومية تتناول احداث البطولة او الدورة .

 -9متابعة أعمال كل لجنة من اللجان المنبثقة وحل مشكالتها .
 -11االعداد لمراسم الختام وتحديد البروتوكالت الخاصة بها .
ثالثا  :الخطوات واالشتراطات والوجبات المطلوبة بعد االنتهاء من البطولة او الدورة .
 -1تطبيق خطط تخزين وتشوين االدوات واالجهزة .
 -2إخالء كافة األدوات والمظالت والكراسى والطاوالت والتؤكد من إعادتها سليمة
للمخازن .
 -3إتمام إجراءات تقويم العمل بالدورة وتضمين التقرير النهائى للدورة لرفعه الى الجهات
المعنية .
 -4دراسة التقارير الفردية الواردة من كل لجنة منبثقة على حدة وذلك لتقييم دورها .
 -5االنته اء من بنود مكافآت االداريين والموظفين والمرافقين والعمال وبدالت انتقال
الحكام والمساعدين .
 -6تقييم االهداف والسياسات العامة والتنظيم والتوجيه وأعمال اللجان والبرامج وصياغة
تقرير بذلك ورفعه الى الجهات المعنية .
 -7إعداد سجل مصور لتوثيق أحداث الدورة وموافاة الوفود المشاركة بنسخ من ذلك
السجل .
 -8االستفادة من كافة التقارير والسجالت والمالحظات فى االستعداد للبطولة او الدورة
القادمة .

